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XIX. Den velichovských fotrů
pro diváky, tak pro soutěžící. V letošním klání se zúčastnili i soutěžící z Německa a z Floridy. Jazyková bariéra byla hravě překonána,
a tak němčina a angličtina nebyla problém.
dokončení na str. 4

Úvodník

Je to až k neuvěření, že se už po devatenácté
konal Den velichovských fotrů. 9. července
2022 se sešlo celkem 10 borců usilujících

o prvenství v rozličných disciplínách. Rok od
roku je stále horší vymýšlet jednotlivé disciplíny – aby se neopakovaly a byly zajímavé jak

13. srpna okolo 3. hodiny ranní by se
měly ve svém maximu předvést Perseidy.
Pozorování ale letos bude rušit svým
svitem Měsíc, který dosáhne den před
maximem Perseid úplňku.
Perseidy jsou meteorický roj známý už
z poloviny 3. století našeho letopočtu
v souvislosti s umučením svatého Vavřince. Ten byl jedním z církevních hodnostářů strážících majetek v Římské říši.
Při pronásledování křesťanů prý neuposlechl příkaz krutého římského císaře
Valeriána odevzdat církevní majetek vládci
a raději jej rozdal chudým. Několik dní po
jeho popravě viděli lidé z nočního nebe
padat třpytivé drahokamy připomínající
slzy a od této události jsou Perseidy známé
také jako „slzy svatého Vavřince“.
Řekla bych, že ve tři ráno se budu oddávat
spánku, ale kdybych náhodou nějakou tu
padající Perseidu viděla, tak bych o několika přáních hned věděla. Nebudu riskovat,
že by se jejich vyslovením také nemusela
splnit, ale naznačím, že souvisí se zdravím
a s odhodláním postavit se všem neduhům, které na nás budou pravděpodobně
dopadat v souvislosti s ekonomickou situací nejen v Evropě. Ale utěšuje mne to,
co se už dávno ví, a to, že dobré časy produkují špatné lidi a špatné časy produkují
lepší lidi. Je to tak, když se daří, začne se
projevovat závist, pomluvy a intriky. Když
se stane neštěstí, jde vše stranou, lidé se
zase semknou a pomáhají si. Tak si vlastně
jedno přání, které ani s Perseidami souviset nemusí, vyslovit troufnu – ať k tomu,
abychom byli lepšími lidmi, špatné časy
nepotřebujeme.
Markéta Sinkulová Moravcová
starostka obce
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Promítání letního kina
Ani letos nevynecháme promítání našeho
letňáku v parčíku u řeky.
Pátek 12. srpna 2022 od 21:00 hod.
Přání Ježíškovi
Ukázkově rozkmotřená rodina snažící se
znovu a znovu usmířit. Nezodpovědný floutek, jehož životní náplní je obšťastňování
žen, zjišťuje, že existuje i otcovská a partnerská odpovědnost. Spokojenému manželskému páru, kterému pouze zdánlivě nic nechybí, postaví osud do cesty malou uprchlici
z dětského domova. Úspěšný a sebevědomý
manažer svou spřízněnou duši už našel, ale
představit ji rodičům je pro něj noční můra.
Dva osamělí lidé, kteří už rezignovali na
štěstí a hledání toho pravého, možná dostanou ještě jednu šanci. Obyčejné lidské
příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme, jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou. Samozřejmě nechybí ani správná dávka nefalšované romantiky a sentimentu. Romantická
komedie režisérky Marty Ferencové (Všechno
nebo nic, Příliš osobní známost) disponuje

hvězdnou plejádou talentovaných a oblíbených umělců. Rolí ve filmu o hledání štěstí
se s chutí ujali Richard Krajčo, Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Jiří Langmajer, Anna
Polívková, Matěj Hádek, Táňa Pauhofová,
Hana Vagnerová, Petr Vaněk, Veronika Khek
Kubařová a mnoho dalších.
Pátek 26. srpna 2022 od 20:30 hod.
Tajemství staré bambitky 2
Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho
odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného
prince Jakuba a dalších postav opustili tvůrci
ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo
potrestáno, dobro zvítězilo a s ním i láska
Aničky a Jakuba. A po letech… Z Jakuba je
král, z Aničky královna a rodina se rozrostla
o zvídavou princeznu Johanku.
V království vládne král Jakub (Tomáš Klus),
královna Anička (Kamila Janovičová) a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku
(Valentýna Bečková). Ta nejraději tráví čas
u milujícího dědečka Karaby (Ondřej Vetchý), který se rozhodl věnovat už jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc
(Jiří Lábus) a Ferenc (Miroslav Vladyka) byli
vyhnáni z království, potloukají se po světě
a vymýšlejí, jak se pomstít. Rozhodnou se
pro své pikle využít mladou, nezkušenou královnu Julii (Veronika Khek Kubařová) ze
sousedního království. Že by nastal čas
oprášit tajemnou bambitku, která doposud
ležela dobře ukrytá a povolat na pomoc
loupežníka Karabu? Kdo však ví, kde mu je
konec? A není to jenom pohádka pro malou
princezničku? Lorenc a Ferenc nastraží spolu
s pomocníkem Václavem (Noid Bárta) na
Karabu důmyslnou past. Je potřeba spojit
síly, aby spravedlnost a láska konečně zvítězily. Tajemství staré bambitky je jednou z nejúspěšnějších českých pohádek posledního
desetiletí. Premiéra se uskutečnila na obrazovkách České televize 25. prosince 2011
a tehdy ji vidělo přes dva miliony diváků.
Během posledních let se na televizních obrazovkách objevila osmnáctkrát a každá repríza
se dočkala velkého diváckého ohlasu. Druhý
díl využívá většinu postav známých z prvního
příběhu a představuje některé nové. Film
s atraktivním hereckým obsazením bude vtip-

Uzavírka v Kyselce
Do 16. srpna 2022 je povolena uzavírka
komunikace mezi Radošovem a Kyselkou.
Dle slov zhotovitele nebude stavba – oprava
povrchu komunikace, trvat tak dlouho.
Pravděpodobně tak nebude komunikace uzavřena po celou tuhle dobu, ale písemně to
nikdo předem nedá.
S tím souvisí i výlukový jízdní řád autobusových spojů. Ranní spoje směr Kyselka
projedou do 8:00 hod. bez omezení, spoje
z Karlových Varů projedou až po 17:00 hod.
Věnujte prosím pozornost jízdním řádům

a aktuálním informacím, které budou vyvěšeny v autobusech a na zastávkách.
Situace je to pro ty, kteří se musí spoléhat na
autobusová spojení, určitě nepříjemná.
Komunikaci je nutné opravit tak, aby
vydržela zas několik let, zpevnění krajnice
neudělá nikdo přes noc.
Každopádně jsem ráda, že se nenaplnil
původní scénář, kdy měla být uzavírka úplná
bez autobusového spojení. Byla potřeba se
hlasitě ozvat a klaplo to.
MSM

nou i napínavou podívanou pro malé i velké
diváky s chytlavými písničkami Václava
Noida Bárty.
Vstupné 50 Kč, v případě nepříznivého počasí
přesouváme promítání do kostela. Vlastní
křesílko, deku a občerstvení s sebou.
Je možné, že v průběhu srpna ještě přidáme
promítání, sledujte tedy web a FB obce,
popř. nástěnky.

Dovolená
praktického lékaře
MUDr. Kiprov čerpá v době od 1. do 12. srpna 2022 dovolenou. Po tuto dobu jej zastupuje MUDr. Jedelský ve svých ordinacích
v Hroznětíně a Merklíně dle této ordinační
doby:
Pondělí: 7:30 – 12:00 hod. (Hroznětín)
úterý: 7:30 – 12:00 hod.
(Merklín)
středa: 7:30h - 12:00 hod. (Hroznětín)
čtvrtek: 7:30h – 12:00 hod. (Merklín)
pátek: 7:30h – 12:00 hod. (Hroznětín)
telefon: 736102877

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 30. 6. 2022: celkem
502, z toho 255 mužů a 247 žen.
V obci je k trvalému pobytu hlášeno 11 cizinců,
kteří nejsou do celkového počtu započítáni.
Upozornění: z důvodu ochrany osobních údajů již nezveřejňujeme výzvy k vyzvednutí zásilek
občanům s tzv. úřední adresou na nástěnce
umístěné na budově OÚ. Občané s úředním
pobytem se musí sami průběžně na OÚ informovat - tel. 353 942 105, popř. si zařídit
doručovací, popř. dosílací adresu. Doručovací
adresu si můžete zadat na OÚ Velichov,
adresu dosílací pro změnu na poště.
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10. Velichovský triatlon

Datum konání:
neděle 4. září 2022
Pořadatel:
Obec Velichov
Štafetový závod tříčlenných družstev - každou disciplínu musí
absolvovat jeden ze členů družstva, absolvováním jedné disciplíny je
vyloučena možnost absolvování jiné. Minimální věk účastníků: 12 let
(mladší 18 let se souhlasem rodičů - podpis na přihlášce)
Startovné:

150 Kč/ družstvo
v cíli občerstvení - minerálka, müsli tyčinka, ovoce
Překonání Ohře: z přístaviště na pravém břehu Ohře proti proudu
a zpět, účastník může řeku zdolat libovolným způsobem, pokud k tomu bude
mít "pomůcku", musí s ní doběhnout ke břehu (start je od lávky přes Petrovský
potok - běh k řece cca 50m).
Jízda na kole 5 km: z pravého břehu Ohře, značená cesta v terénu.
Cyklistická přilba podmínkou účasti!
Běh 2,2 km:
běh nebo chůze od hasičské zbrojnice k objektu bývalé
niťárny (zde je kontrolní bod) a zpět k hasičské zbrojnici.
8.45 - 9.30 - prezence (OÚ Velichov)
9.45 - seznámení s pravidly (louka na pravém břehu Ohře)

10.00 - START
12.00 - vyhlášení výsledků (amfiteátr Hospody U Lípy)
Ceny pro 1. - 3. místo, vítěze jednotlivých disciplín a nejoriginálnější
družstvo, slosování cen (během vyhlášení bude vylosován jeden účastník každé z disciplín). Putovní pohár získá obec, jejíž družstvo (minimálně 2 členové musí být ze stejné obce) dosáhne nejlepšího výsledku z obcí Poohří (Dalovice, Šemnice, Kyselka, Velichov, Vojkovice,
Stráž nad Ohří). Pohár bude předán starostovi (starostce) obce.
Součástí akce bude duatlon pro děti - po doběhnutí posledního
závodníka triatlonu bude pro děti připravena trasa okolo zámku, kterou objedou na kole (odrážedle) a následně oběhnou. Kategorie
budou rozděleny až podle přihlášených dětí. Děti se neúčastní ve
štafetě, ale každé samo za sebe zdolá obě disciplíny. Startovné 20 Kč.
Účast na vlastní nebezpečí, akce se koná za neomezeného silničního
provozu!!! Zdravotník zajištěn.
Z průběhu akce budou pořizovány fotografie, pokud vám vadí, že by
mohly být zveřejněny na webu, FB stránkách obce a v novinách,
n e c h o ď t e n a n i :-)
Přihlášky k dispozici na OÚ.

Jednorázový příspěvek 5000 Kč na dítě
Jednorázový příspěvek na pomoc rodinám
s dětmi přichází na začátku školního roku.
Důležité informace naleznete na webových
stránkách Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR www.mpsv.cz.
Nárok na příspěvek mají děti narozené od
2. srpna 2004 do 31. prosince 2022. Čekáte
dítě? Požádat můžete i po jeho narození,
nejpozději však do 1. 7. 2023.
Příjmy domácnosti nemusíte dokládat, jen
potvrdíte, že v roce 2021 nepřesáhly milion.
Ministerstvo si tento údaj ověří samo.
Peníze vám přijdou do 30 dnů od podání
žádosti. Pomohou vám s náklady na vybavení
pro školáky nebo na kroužky.
JAK ZÍSKAT PŘÍSPĚVEK
Nepobírám přídavek na dítě
Podat žádost bude možné od 15. srpna na
stránce www.mpsv.cz v jednoduchém formuláři. Budete potřebovat jen elektronickou
identitu občana (bank ID, NIA ID apod.).
Druhou možností je přijít osobně na vybrané
pracoviště Czech POINT (na krajském, městském nebo obecním úřadu). Nezáleží na
tom, zda jste zaměstnáni nebo na mateřské či
rodičovské, případně bez práce nebo podnikáte. Příspěvek je určen pro všechny děti

do 18 let, které žijí v rodině, jejíž příjem
v minulém roce nepřesáhl 1 000 000 Kč
hrubého. O příspěvek mohou žádat rodiče,
adoptivní rodiče nebo pěstouni dítěte.
Pobírám přídavek na dítě
Pokud jste v červenci pobírali PŘÍDAVEK

NA DÍTĚ, které nedosáhlo před 2. srpnem
dospělosti, pak tento jednorázový příspěvek
5000 Kč dostanete automaticky a nemusíte
o nic žádat. Příspěvek dostanete nejpozději
s přídavkem na dítě v průběhu srpna.
Převzato z webu MPSV ČR

Doporučení k užívání vody
Před pár dny nám přišla výzva, dle které bych
měla informovat občany o nemožnosti
napouštění bazénů, zalévání zahrady a mytí
aut vodou z vodovodu. Zároveň by mělo být
omezeno užívání vody z říček a potoků.
Následně dorazilo sdělení ředitele Vodáren
a kanalizací Karlovy Vary, který ubezpečuje,
že v současné době vodárny neevidují žádné
problémy s vydatností využívaných zdrojů
a pitné vody je na provozovaném území
dostatek. Není tedy třeba nijak omezovat její
spotřebu, a to ani v případě napouštění
bazénů či zalévání zahrad. Pokud by se u některého menšího zdroje vody problémy
s vydatností objevily (u skupinových vodovodů to vzhledem k jejich velké rezervní
kapacitě nepředpokládají), neprodleně by
nás informovali.

Chápu, že není-li občan připojen k veřejnému vodovodu, musí situaci sledovat jinak. Je
jasné, že nedostatek vody v přírodě nebudeme moct žádným způsobem kompenzovat. Pokud vidím, že v potoce teče málo
vody, nebudu do něj házet hadici a pomocí
čerpadla plnit sudy k zalévání zahrady.
Samozřejmě k tomu mám platné povolení
vodoprávního úřadu!
Také chápu provozovatele veřejného vodovodu, který při snížené spotřebě vody ponese
stejné stálé náklady na její úpravu bez ohledu
na spotřebované množství.
Opět nastává čas na použití selského rozumu, je zbytečné vodou plýtvat, o tom žádná.
Zároveň ale ubezpečení ředitele vodáren,
které nám dorazilo, vítám.
MSM
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XIX. Den velichovských fotrů
pokračování ze str. 1
Stálá komise ve složení: Honza Škuthan,
Hubert Plomer a Jirka Bitman neměla tolik
práce s vyhodnocováním, ale výsledky byly

velmi těsné. Nově soutěžící Jakub Zágner
zdolal vcelku přesvědčivě své soupeře, a tak
zdatný Michal Kubát se musel spokojit s druhým místem. Loňský vítěz Míra Hruška spovaru Chodovar. Dlužno dodat, že další
ročník už kulatý, nás čeká příští rok. Žádné
Covidy, války apod. neplánujeme. Děkujeme.
JB

Kino v Kyselce
srpen
lečně s dalším obhájcem Tomášem Kubínem
obsadili třetí místo. Poděkování patří všem
účastníkům. Konání Dne fotrů „zastřešil“
Klub vodních motoristů Velichov s podporou Obce Velichov.
Poděkování za sponzorské dary restauraci
„U Lípy“, vietnamské manufaktuře a pivo-

no
e
ž
lo
3
Pře 3.202
31.

Kino prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a bylo slavnostně
otevřeno 14. května 2022. Nově si můžete zakoupit
prostřednictvím rezervačního systému z webových
stránek www.obeckyselka.cz
Začátky představení jsou v 19:30, není-li uvedeno jinak.

13. 8. DC Liga supermazlíčků
(od 18:00 hod.)

20. 8. Nene
27. 8. Bestie
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